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Persoonlijke boodschap: 
Deze nieuwsbrief ziet er anders uit dan u van ons 

gewend bent. Dit heeft uiteraard te maken met de zeer 

bizarre situatie waarin de wereld zich op dit moment bevindt. Toch vind ik het erg 

belangrijk dat wij met elkaar in contact blijven en u van informatie te blijven voorzien. 

Langs deze weg wil ik u allen in de komende tijd veel succes wensen bij het begeleiden 

van uw kind(eren) bij het maken van schoolwerk dat zij via hun leerkracht online 

aangeboden krijgen. Zoals de leerkrachten hebben aangegeven, zijn zij beschikbaar voor 

vragen via mail/social schools/hangout en onderhouden zij zo goed mogelijk contact met 

u als ouder en/of met de leerlingen uit hun groep. Het is belangrijk dat de leerlingen 

elke(school)  dag met hun schoolwerk bezig blijven. De leerkrachten hebben aangegeven 

hoeveel tijd per dag u ongeveer aan moet denken. Dit is  afhankelijk van de leeftijd van 

uw kind(eren). 

Hieronder  belangrijke informatie voor dit moment op een rijtje. Ik wens u en uw 

dierbaren  alle gezondheid en kracht toe in de komende periode en laten we vooral goed 

voor de kinderen en elkaar blijven zorgen. 

Vriendelijke groet van Madeleen Ritsema 

Directeur obs IJplein 

 

Laatste nieuws mbt coronavirus 

-Obs IJplein is tot 6 april gesloten ivm richtlijnen rijksoverheid mbt coronavirus. Voor de 

huidige leerlingen is onderwijs op afstand georganiseerd. 

- Noodopvang voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen is georganiseerd in 

samenwerking met Tinteltuin op de locatie IJplein/Nachtegaal. Ouders kunnen bellen met 

088 – 0780780 of per e-mail hun verzoek indienen voor noodopvang op de per mail via 

relatiebeheer@tinteltuin.nl  

-De school is bereikbaar voor vragen van ouders (ook nieuwe ouders) op 

telefoonnummer 06-27907141 ( op dit moment alleen bereikbaar via What ‘s app bellen 

of whats app berichten) ma, di do,vr tussen 10.00-12.00 en 14.00-16.00 en op 

woensdag tussen 10.00-12.00. U kunt ook een app sturen naar dit nummer of  een 

bericht sturen naar info@ijpleinschool.nl , dan nemen wij contact op met u. 

 

 

 

Belangrijk! Juiste gegevens 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Mocht u e-mailadres of mobiele telefoonnummer veranderen of veranderd zijn, zou u dit 

dan kunnen doorgeven i.v.m. de bereikbaarheid. 

Graag de volgende gegevens mailen of appen. 

naam leerling, groep leerling ,gegevens vader of moeder wijzigen. 

Openbare Basisschool IJplein, Gedempte Inste 

Telefoon 020-6341046  www.ijpleinschool.nl 

 

mailto:info@ijpleinschool.nl


U mag dit mailen naar info@ijpleinschool.nl of via een watsappbericht melden op 

0627907141  

Alvast bedankt! 

Frederique OBS IJplein 

 

 

 

 

 

 

Veel succes met thuis leren de komende twee weken en bovenal 

wensen wij u en uw dierbaren veel gezondheid toe!  

Namens het gehele team van OBS IJplein 

 


